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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over een gemeenschappelijk antwoord op het zikavirus1

1. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er inmiddels voor gewaarschuwd dat het 
zikavirus waarschijnlijk explosief om zich heen zal grijpen. Zwangere vrouwen die 
besmet raken met het zikavirus kunnen het overdragen aan hun ongeboren baby's, met 
mogelijk ernstige gevolgen.

2. Meer dan twintig landen maken melding van dergelijke gevallen en alleen al in Brazilië 
zijn er sinds oktober 2015 zo'n 5 000 gevallen van microcefalie gemeld.

3. Het zikavirus heeft inmiddels lidstaten bereikt als Frankrijk, Spanje, Slovenië, België en 
Tsjechië, waarbij Spanje melding heeft gemaakt van de eerste zwangere vrouw in de 
Europese Unie bij wie het virus is vastgesteld.

4. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het zikavirus op 1 februari 2016 verklaard tot een 
internationale bedreiging voor de volksgezondheid die een gemeenschappelijk antwoord 
vereist.

5. De Commissie wordt daarom verzocht de lidstaten aan te bevelen noodmaatregelen te 
treffen, en richtsnoeren op te stellen voor een gemeenschappelijke Europese 
preventiestrategie.

6. De Commissie wordt tevens verzocht te overwegen of door de hele EU campagne gevoerd 
kan worden ter voorkoming van verdere verspreiding van de ziekte, en om onderzoek te 
ondersteunen waardoor het Europese gezondheidsstelsel veerkrachtiger kan reageren op 
ziekten als zika.

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


